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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <leovegascasino.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <leovegascasino.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund
Domännamnet <leovegascasino.se> registerades för Innehavaren den 25 januari 2012.
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Sökandens verksamhet är att tillhandahålla spel och casino mobilt och online på webplatsen
<leovegas.com>.
Sökanden är innehavare av det den 23 juli 2013 registrerade gemenskapsvarumärket
LEOVEGAS.COM (figurmärke), reg. nr 011663705, och åberopar sig på detta (jämte två egna
domännamnsregistreringar: <leovegas.se> samt <leovegas.nu>) till stöd för sin begäran om
överföring. De sistnämnda är enligt de för ATF gällande registreringsvillkorens pkt 7.2 inte
rättsgrundande för begäran om överföring av domännamn.
Yrkanden
Sökanden har begärt att domännamnet <leovegascasino.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har beretts tillfälle att svara, men har inte inkommit med något svar.
Tvistlösarens skäl i korthet
Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1.
Utformningen av kännetecknet företer ordlikhet med domännamnet.
Sökanden har inte visat känneteckensrättslig inarbetning av sitt registrerade varumärke vid tiden
för Innehavarens registrering av domännamnet. <leovegascasino.se>. Till stöd för sitt påstående
om ”varumärkets LEOVEGAS popularitet och väl kända karaktär” vid den tiden har Sökanden
endast anfört ett eget pressmeddelande den 20 april 2012 om en då nära förestående pristävlan
mellan spelföretag med ”LeoVegas.com… i kategorin Best mobile casino operator”.
Sökanden har inte gjort sannolikt att domännamnet, registrerat ca ett och ett halvt år före
Sökandens varumärkesregistrering, har registrerats i ond tro. Det har heller inte visats ha använts
av Innehavaren eller ens av denne undanhållits Sökanden i ond tro.Tvistlösaren saknar därför
anledning att uttala sig om Innehavarens rätt eller berättigade intresse till domännamnet.
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